
 
 
 
Referat: 
Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole  
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17.00 – 21.00  
 
Tilstede: Anders Lillebæk Jakobsen, Dorthe Bøgh,  
 Jens Olesen, Jette Rask, Morten Appel Bæk gaard, Pia Helt, Sonja Paulsen Finn Svit  
Ask Andreassen (ref.) 
  
 Afbud: Bent Selchau, Jan Andersen, Ane Nørøxe 
 
 

1. Ledelsen orienterer 
 

Nye medarbejdere:  

Pædagogiske medarbejdere vi før sommerferien har sagt farvel til: 

Camilla Hyttel – rytmisk sang  

Julie Høgsberg Christensen – ny rytmisk sanglærer  

Sisse Kold – ansat i stilling som korskole sangcoach, var sidste år vikar for Camilla.  

Christian Norvig Christensen – forskole, korskolepædagog og guitar 

Marie Egedal Christensen – ny forskolelærer og korskolepædagog.  

Gunilla Odsbøll – Cello 

Martha Petri – ny cello lærer  

Medarbejdere efter sommerferien:  

Louise Bechmann – billedkunst – stopper 31.10.2017. – stilling genbesættes af vikarer da den 

primært er et vikariat for Jane Wieben der har delvis orlov.  

Thomas Vammen Jensen – guitar stopper 31.10.2017.   

Tor Gustav Tønnessen – ny guitarlærer fra 01.01.2018  

Carsten Hansen – guitar vikar frem til jul 

Mikkel Andersen – guitar vikar frem til jul 

Bjørn Sigvert – guitar vikar frem til jul  

 

 

 

 

 

 



 

Uge 41.  

En stor succes. Alle medarbejdere har haft gode oplevelser med at besøge folkeskolen og  alle 

skoler har været meget glad for besøget. Se plancher og film.  

Folkeskolen: 

Projektet på Valsgaard er nu kommet godt i gang.  

Bymarkskolen – skolen har valgt at oprette mange valghold – et valg der har medført at vi ikke 

længere har samme tilslutning. Fredag afholdes møde herom.  

20. december 2017 er 4 klassernes julekoncert i Rosendal Idrætsforum – i er hermed inviteret.  

Børnekulturugen:  

vi går i gang med forberedelserne på næste superfredag den 6 december 2017. Fokus forventes 

at være på kulturskolens elever. 

Korfestival:  

Der arbejdes på at nå bredt ud med tiltag som:  

Fællessang rundt om i kommunen.  

Koncert med Mariagerfjord Pigekor der synger af og samarbejder en kendt dansk kunstner. 

Weekenden – her arbejdes på workshops – emnerne der er i spil er:  

Gospel, Afro, Klassisk og pop. Fredag arbejdes med budget.  

Forventet mål er mindst en gospeldag med åben deltagelse for alle der ønsker at være med. 

Måske en klassisk dag på samme måde.  

 

Arrangementer op til Jul: 

November: 

 

03-11-2017 Koncert med Julie Maria – feat. Mariagerfjord Pigekor Arden Kulturcenter 

10-11-2017 SKAB DIG! - Kulturskolens åbne scene Ishuset 

12-11-2017 Elverskud - Hobro Kammerorkester  

I anledning af 200 året for Niels W. Gades fødsel opføres Elverskud med deltagelse af Skørpingkoret, Als-
Øster Hurup Koret, Hobro Kammerorkester og Vendsyssel Symfoniorkester. Dirigent er Morten Lønborg Friis. 
Solister er Charlotte Hjørringgaard , Lene Kold og Thomas Rewes.  

17-11-2017 Sangcafé sangelever hygger sammen med deres underviserer  

December: 

06-12-2017 Klaverkoncert i Hadsund Kulturcenter 

10-12-2017 Julekoncert korskolen på Mariagerfjord Gymnasium   

https://mar.speedadmin.dk/booking/booking.aspx?BookingID=11187&BookingDatoID=211845
https://mar.speedadmin.dk/booking/booking.aspx?BookingID=10768&BookingDatoID=205259
https://mar.speedadmin.dk/booking/booking.aspx?BookingID=11203&BookingDatoID=212069
https://mar.speedadmin.dk/booking/booking.aspx?BookingID=11007&BookingDatoID=209508


12-12-2017 Julekoncert Hvordan når vi frem til jul Mariager kirke - med tekster af  

Johannes Møllehave   

18-12-2017 Rytmisk Julekoncert Ishuset  

20-12 2017 Koncert med Randerskammer orkester og kommunens 4.klasser på 

Rosendalskolen. 

Bemærkninger forventet regnskab 2017:  

Indtægter:  

Mariagerfjord Teatertalentlinie: Ekstra indtægter fra projekt på 41.000 og andel omkostninger 

Himmerlands Teater på 31.000,-. Billetindtægter fra projekt er fejlkonteret kr. 6100,- dette rettes.  

Mariagerfjord Pigekor – øget indtægter (men også udgifter) herunder nye trøjer til alle med 
deltager betaling. Tilkomsten af et drengekor betyder rammen for korskolen øges 

 

Personale udgifter.  

Udgifter til feriepenge til medarbejdere fratrådt i 2017 udgør en merudgift på kr. 220.000,-. 

Omkostning til ulempeydelser overstiger nu kr. 200.000 

a. Budgetopfølgning på 2017. 

Antallet af medarbejdere der har forladt skolen medfører ekstra udbetalinger af feriepenge. 

Hvorfor kontoafsnittet er belastet. 

 

b. Vedtagelse af budget for 2018 Bestyrelsen godkender budgettet  
Den nye tilkomst af midler til ulempegodtgørelse øger rammen med kr.? 100.000 kr. 
ii. Der etableres et drengekor med tilskrivelse at 140.000kr. i kommunalt tilskud 

iii. Evt. øget fokus på de ”små” fag – billedkunst, dans og scenekunst. 
c. Elevgrundlag. Fremlæggelse af et øjebliksbillede af elevsammensætningen/udviklingen fra 
oktober 16 til oktober 17  

Det samlede antal aktiviteter divergerer ikke i stor grad, dog med mindre forskydning fra 
instrumentfag til kor. 

 

d. Medlemskab af DAMUSA – her indstiller Finn til opsigelse af medlemskabet besparelse 8500,- 
kr. Opsigelse kan kun ske engang årligt. Det inden indgangen til et nyt kalenderår.  
Bestyrelsen beslutter at opsige medlemskabet med udgangen af dette kalenderår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. "Fortsættelse af arbejdet med bestyrelsens opgaver - form og indhold 
 
Bestyrelsen forholder sig, i en åben debat, til følgende emner: 
Økonomi – her giver flere udtryk for at økonomi/budget fylder for meget og at det kan være svært 
at forstå konsekvenser af budget mv.  
Forældresamarbejde 
Nye medlemmer, intro  
Arbejdsplan for bestyrelsen (årshjul) 
Samarbejde med kultur og fritidsudvalget ”skal der være politisk repræsentation i bestyrelsen?” 
Bestyrelsen har ønske om fortsat politiske repræsentation. (ingen politikere deltog i 
punktet). 
 
 
Økonomi 
Forældresamarbejde 
Nye medlemmer, intro  
Arbejdsplan for bestyrelsen (årshjul) 
Samarbejde med kultur og fritidsudvalget ”skal der være politisk repræsentation i bestyrelsen?” 
 
Drøftelsen er ikke afsluttet, men der er bred enighed om at bruge tiden på emner der har reel 
værdi for brugerne, til fordel for eks. betoning af økonomiske spørgsmål. 
 

3. Næste møde. Torsdag d.1. februar 2018 kl. 18:00 – 21:00 
 

4. Evt.  


